II S P O Ł E C Z N E L I C E U M
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Toniego Halika
07-410 Ostrołęka, ul. Prądzyńskiego 5
tel./fax 29 764 54 37
NIP 7581073279, REGON 146366558

Ostrołęka, dnia 03 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 393/20
Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce
w sprawie klasyfikacji końcowej uczniów klas trzecich.
00

§1. Dnia 20 kwietnia 2020 roku o godz. 16 odbędzie się zdalne* klasyfikacyjne posiedzenie Rady
Pedagogicznej dla uczniów kl. III wg. porządku:
1) Realizacja podstawy programowej w zakresie nauczania i wychowania za II semestr w klasach
trzecich.
2) Przypomnienie rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych
warunków oceniania, promowania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
z uwzględnieniem rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. z późn. zm. z dnia 20 marca 2020r.
(Dz.U..poz.410) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Statutu II SLO
w Ostrołęce.
3) Klasyfikacja końcowa uczniów klas trzecich. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji. Uchwała Rady
Pedagogicznej o ukończeniu przez uczniów klas trzecich II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Toniego Halika w Ostrołęce.
4) Organizacja egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2020 roku.
5) Prezentacja procedury egzaminu maturalnego po szkoleniu przewodniczących szkolnych zespołów
egzaminacyjnych z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.
6) Sprawy różne, komunikaty i wolne wnioski.

§2.Organizacja klasyfikacji w klasach trzecich:
a) do dnia 08.04.2020r. wszyscy nauczyciele uczący w klasach III wystawią oceny cyfrą ze swoich
przedmiotów w dzienniku elektronicznym i tradycyjnym,
b) dnia 15.04.2020 r. wychowawca klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego i zdalnego
kontaktu z uczniami przekaże rodzicom informację o proponowanych ocenach rocznych ze wszystkich
przedmiotów, a wychowawca ocenę z zachowania.
c) do dnia 17.04.2020 r. wszyscy nauczyciele wystawią oceny końcowe w klasach III ze wszystkich
przedmiotów słownie w pełnym brzmieniu w dzienniku papierowym. Wychowawcy klas przeanalizują
czy uczniowie, którzy doszli do naszej szkoły uzupełnili różnice programowe i zdali egzaminy
klasyfikacyjne z przedmiotów ( oprócz przedmiotów artystycznych i wych. fiz.) – do 17.04.2020 r.
* informację czy będzie tradycyjne posiedzenie podam ewentualnie w innym terminie poprzez facebooka.

Przyjmuję do wiadomości i realizacji:

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Adam Ochenkowski
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